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 السنة الثالثة ثانوي: المستوى

 تخفيف المحتوى الحجم الساعي الوحدة التعليمية
 حضوريا توجيهات لتناول التعلمات

 لها عن بعدالتعلمات الممكن تناو 
 (التعلم الالصفي)

 المقرر 
 (ساعة1)

 االستثنائي
 (دقيقة54)

  

العقيدة اإلسالمية وأثرها 
 على الفرد والمجتمع

 حصة 20  سا  2

 حذف عنصر أصول العقيدة  -
واالكتفاء باإلشارة إليه في التعريف 
االصطالحي، ألنها من المكتسبات 

 ...القبلية
التي عدم اإلسهاب في شرح آثار العقيدة  -

: في الوحدات القادمة مثلنجد أثرها 
وحدة  ....االستقامة والبعد عن االنحراف*
منهج اإلسالم في محاربة الجريمة "

 ".واالنحراف
وحدة  ...معرفة حقيقة الوجود والمصير*
 ".الصحة النفسية والجسمية"
 

 

وسائل القرآن الكريم في 
 تثبيت العقيدة اإلسالمية

 حصة 20 سا  2

عن العقيدة  أسباب االنحراف"في عنصر  -
ُتلّخص األسباب كمقدمة، وال " الصحيحة 

من األسباب على سبب ل األستاذ في كل ُيفصّ 
 . حدة

 

اإلسالم والّرساالت 
 الّسماوية

 حصة 25 سا 5
   ال شيء -

ةة البيداغوجي  لة واالستمراري  نوية المعد  جات الس  ليات تنفيذ التدر  آ  

0202-0202ة السنة الدراسي    

 ةالعلوم اإلسالميّ  :المادة



 حصة 20 سا  2 العقل في القرآن الكريم
عدم اإلسهاب في عنصر دور العقل في  -

 االكتفاء بمثال) األفكار والموروثاتتمحيص 
 (توضيحي لكل منهما

 

 حصة 20 سا  03 مقاصد الشريعة اإلسالمية

ُيشار إليه عند شرح عنصر المقصد العام  -
 .التعريف

 تقسيمخمس دون ل األستاذ لحفظ الكليات اليمثّ  -
 .العدمفي جانبي الوجود و 

 

هج اإلسالم في محاربة من
 الجريمةاالنحراف و 

 حصة 20 سا 04

يعتمد  "هاأحكامأنواع الحدود و "في عنصر  -
 - نه التعريفيضمّ  تسطير جدولاألستاذ على 

المقصد الضروري من تشريع كل حد  –المقدار 
 .الدليل –

عقوبات في ُيحذف عنصر مقاصد تشريع ال -
ُيذكر مقصد تشريع اإلسالم كعنصر مستقل، و 

  .كل عقوبة عند ذكر أنواع العقوبات

يكلف األستاذ المتعلمين بالبحث 
 .بقية الحدودعن األدلة الخاصة ب

 يكلف األستاذ المتعلمين
باستخالص مقاصد تشريع 

 .العقوبات بصفة عامة

المساواة أمام أحكام 
 الّشريعة اإلسالمية

 حصة 20 سا  2

" من آثار الشفاعة"عند التطّرق لعنصر  -
على شكل مطات دون شرح ُتذكر النقاط 

 .وتفصيل

يكلف األستاذ المتعلمين بكتابة 
عن نص الحديث، والبحث 

التعريف بالصحابي راوي الحديث، 
وفق المعايير المتبعة في دليل 

 -اسمه ونسبه )امتحان البكالوريا 
عدد  –مناقبه  -مولده ووفاته

 (مروياته

نعمة األمن في القرآن 
مات من التعلّ ] الكريم

 [األساسية للسنة الثانية
 00 سا  2

تعلمات هذه الوحدة يشار إليها في الوحدات  -
لعقيدة اإلسالمية وأثرها على الفرد ا: )تيةاآل

المساواة أمام أحكام الشريعة  -والمجتمع 
 (خطبة َحّجة الوداع -. اإلسالمية

 

الصّحة النفسية والجسمية 
 في القرآن الكريم

 حصة 20 سا  0

أحوال النفس في "االستغناء عن عنصر  -
 ". القرآن

سبق " الفهم الصحيح للوجود والمصير"عنصر  -
العقيدة وأثرها في حياة في وحدة التطرق إليه 

التركيز على لذلك يمكن الفرد والمجتمع، 
 .عالقته بالصحة النفسية

 

من مصادر التشريع 
 اإلجماع: اإلسالمي

 حصة21 سا  2

يمكن أن تستنبط من التعريف " شروط اإلجماع" -
 .وليست عنصرا منفردا

التطرق ألنواع اإلجماع يتّم دون إفرادها بأمثلة  -
 وتُترك األمثلة كعنصر أخير  لكل نوع،

 

من مصادر التشريع 
 القياس: اإلسالمي

 حصة 21 سا  2
دون  مع األركان ضمنًيا" القياسشروط "ُتذكر  -

 (يستعان بمثال لتوضيحها) التفصيل فيها
 .يرجى اختيار أمثلة بسيطة ومفهومة -

 

من مصادر التشريع 
المصلحة : اإلسالمي

 المرسلة
 حصة21 سا  2

تعان بأمثلة توضيحية لبيان يس) ال شيء -
 (دون إسهاب شروطها

 



  ال شيء - حصة 20 سا  0 القيم في القرآن الكريم

 حصة20 سا  2 الوقف في اإلسالم

تكليف المتعلمين بالبحث عن أمثلة  االكتفاء بمثالين عن الوقف دون تفصيل -
الوقف في الماضي والحاضر في 

 .العالم اإلسالمي والجزائر
متعلمين بكتابة يكلف األستاذ ال

نص الحديث والبحث عن التعريف 
وفق )بالّصحابي راوي الحديث 

المعايير المتبعة في دليل امتحان 
 (البكالوريا

من أحكام األسرة في 
مدخل إلى علم : اإلسالم

 الميراث
 حصة20 سا  2

واإلشارة " حذف عنصر فضل تعلم علم الميراث -
من تشريع  حكمةإلى ال إليه عند التطّرق

 يراثالم

 

من أحكام األسرة في 
الورثة وطرق : اإلسالم

 ميراثهم
 حصة 20 سا  03

شروطهم و أنصبتهم و  حذف عنصر الورثة -
 احتياجه إلى وقت زمني كبير،و  لصعوبة تناوله

 .النساءو  ُيكتفى بذكر الوارثين من الرجالو 

 

مكانة العمل في اإلسالم 
من التعلمات األساسية ]

 [للسنة الثانية
 حصة 22 سا  01

عند  بتعلمات هذه الوحدةاألستاذ يسترشد  -
المعامالت المالية و  التطرق لوحدتي الربا

 الجائزة

 

 حصة20 سا  03 الّربا وأحكامه
ويشار إليه  حذف عنصر األصناف الربوية -

ربحا و  تفاديا للتكرار، عند التطرق إلى ربا البيوع
  .للوقت

 

من المعامالت المالية 
 -بيع الّصرف : )الجائزة

بيع  -بيع المرابحة
 (الّتقسيط

 حصة20 سا  2

" رفبيع الصّ "في عنصر  بعدم اإلسها -
ألنه تّم التطرق إلى أهم شروطه في ربا 

   .البيوع
المرابحة لآلمر "ع في شرح صورة عدم التوسّ  -

 ".بالشراء
نّ عدم إفراد كل بيع بحكمة تشريعه، و  - ما تصاغ ا 

 . الحكمة العامة في األخير

 

  ال شيء - حصة20 سا  2 يةالحّرية الشخص

من أحكام األسرة في 
الّنسب، التبّني : اإلسالم

 والكفالة
 حصة20 سا  2

  الشيء -

 -من توجيهات الّرسول 
 -صلى اهلل عليه وسلم

 في صلة اآلباء باألوالد
من التعلمات األساسية ]

 [للسنة الثانية

 حصة 22 سا  2

مات الخاصة يتناول األستاذ أهم التعلّ  -
ند التطرق إلى القيم األسرية في بالوحدة ع

 .وحدة القيم في القرآن الكريم

 



العالقات االجتماعية بين 
 المسلمين وغيرهم

  الشيء - حصة20 سا  2

ُخطبة الرسول صلى اهلل 
عليه وسلم في حجة 

 الوداع
 حصة20 سا  2

نص الخطبة المعتمد ويوّزع  يطبع) الشيء -
على المتعلمين، الستخالص أهم بنودها 

 (امهاوأحك

 

   حصة 55 ساعة 45 المجموع
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 ثانوي الثانيةالسنة : المستوى

 تخفيف المحتوى الحجم الساعي الوحدة التعليمية
 حضوريا توجيهات لتناول التعلمات

 لها عن بعدالتعلمات الممكن تناو 
 (التعلم الالصفي)

   االستثنائي المقرر 

من خصائص الشريعة 
 اإلسالمية

 حصة 02 سا 20

ضمن اإلشارة إلى الخاصيتين األخيرتين 

 معها،التي تتناسب  السابقة الخصائص

:مثل  

الوسطيةمع خاصية الثبات والمرونة *  

المثالية والواقعية مع الشمولية*  

 

: علوم القرآن الكريم من
 مدخل إلى علم التفسير

 حصة  02 سا 20

عدم إفراد عنصر التفسير األثري  -

النظري، ويشار إليه بعد التفسير بالمأثور 

والرأي ألنه منهج قائم على الجمع بينهما 

.ويعطى مثال لذلك  

يرّكز األستاذ في عنصر أنواع التفسير  -

(لفي جدو)تعريفه، مثاله : المعاصر على  

 

: من علوم القرآن الكريم
 المد وأحكامه

 حصة 04  سا 25

 ،يتناول هذه الوحدة باستعمال التشجير -

.والوسائل السمعية للتدريب  

يستحسن االستعانة بمطبوعة ربحا  -

 .للوقت

 

الفطرة اإلنسانية في القرآن 
 الكريم

 حصة 02 سا 20

عند التطرق لعنصر عوامل إيقاظ 
عاملين بتناول  الفطرة يكتفي األستاذ

( المحنو  االبتالءات-الّرسلإرسال )
 فقط

م عبارة عن تقويم بقية العوامل تقدّ  -
 خارجي 

ة البيداغوجيةاالستمراري  و لةة المعد  جات السنوي  ليات تنفيذ التدر  آ  

ة  0202 -0202السنة الدراسي   

 
  العلوم اإلسالمية :المادة



 حصة  02 سا 20 الغزو الثقافي وخطره

اإلشارة  يمكن)الشرح عدم اإلسهاب في  -
المسلمين في إلى بعض إسهامات 
إلزالة عقدة  الحضارة اإلنسانية

 (االنبهار بكل ما هو غربي

بالبحث عن التعريف علمين تكليف المت -
وفق المعايير  بالصحابي راوي الحديث

اسمه ونسبه، مولده ووفاته، : اآلتية
البحث عن و  مناقبه، عدد مروياته؛

 .عبةالمفردات الصّ 
من إسهامات المسلمين في 

الحضارة اإلنسانية                 
من التعلمات األساسية ]

 [للسنة األولى

 حصة 22 سا 20

إسهامات ستاذ إلى يشير األ
المسلمين في الحضارة اإلنسانية 

                كّلما دعا إلى ذلك السياق المناسب

يكلف المتعلمون بتحضير بحوث حول  -
 هذه الوحدة 

من مصادر التشريع 
السّنة النبوية : اإلسالمي

 الّشريفة
 حصة 20 سا20

يشار إليه أثناء  "أقسام السنة"عنصر  -
 يكتفىو  حي،شرح التعريف االصطال

بأقسامها  "أقسام السنة"في عنصر 
 .باعتبار السند

ق لعنصر يركز األستاذ أثاء التطرّ  -
 تدوينها على منهج "تدوين السنة"

يتناول " أشهر المدونات"بالنسبة لعنصر  -
 نكبحث ينجزه المتعلمو 

يكلف المتعلمون بالجانب التاريخي في  -
 (مراحل تدوينها)النبوية تدوين السنة 

م                                                               ياالصّ 
من التعلمات األساسية ]

 [للسنة األولى
 حصة 20 سا 20

أنواع "عنصر عدم اإلسهاب في  -
 ".ومالصّ 

 .ةدون ذكر األدلّ  "أنواع الصوم"تناول  -

 

  (مع ضبط الوقت)دون تغيير  حصة 21 سا 21 الزكاة: من العبادات

من أحكام : داتمن العبا
 الّزكاة

 حصة 21 سا 20

 أنصبة األموال"عنصر االكتفاء في  -
 الذهب نصابب "التي تجب فيها الزكاة

 ةالفضّ و 

ينجزه  "مصارف الزكاة"عنصر  -
 .قصيرةبحوث  في المتعلمون

 حصة 21 ساعة 21 الحج: من العبادات

 (مع ضبط الوقت)دون تغيير 
التركيز في حكمة مشروعية الحج 

نب الروحي واألخالقي على الجا
 واالجتماعي

 

من أحكام : من العبادات
 الحج

 حصة21 سا 20

 يستعين األستاذ بالجداول  -
 ميةيالخرائط المفاهو 

يحذف عنصر الفرق بين الحج  -
والعمرة ويشار إليه عند ذكر أركان 

 الحج

كيفية أداء شعيرة  حوليستعين األستاذ بفيديو 
 الحج 

في القرآن  نعمة األمن
 ريمالك

 حصة 20 سا 20

 لعنصريندمج ايمكن لألستاذ أن يُ  -
 ،األمن مفهوم)من الوحدة األولين 

  (اإلسالم في وأهمّيته تهضرور و 

 

من أخالق القرآن الكريم                                          
من التعلمات األساسية ]

 [للسنة األولى
 حصة 01 سا 20

 ينّبه األستاذ المتعلمين إلى هذه
األخالق كّلما استدعى تصّرف أحدهم 

 .لذلك
تقّدم اآليات مطبوعة مصحوبة بشرح 

 .المفردات
الصفات التي تفسد األخوة  شرحيراعى في 

تؤدي إلى  السخرية)األسلوب التسلسلي 

 



الهمز واللمز والتنابز باأللقاب، وسوء الظن 
يجر إلى التجسس لالطالع على عورات 

الصغائر : دةقاع ]( الغيبة الناس ومن ثمّ 
 [تجر إلى الكبائر

 

الّزواج : من أحكام األسرة
 وأحكامه

 حصة 21 سا 21 
عنصر من مقّدمات الزواج  -

 يمكن االستغناء عنه( الخطبة)
 استثناء

 

األنكحة : من أحكام األسرة
 الفاسدة

مات المحرّ "عنصر إلى  يتعرض - حصة20 سا 20
  .دون إسهاب "لذاتها

 

حقوق : من أحكام األسرة
 لزوجين وواجباتهماا

 حصة21 سا 21

ى أهم الحقوق يركز األستاذ عل -
لطرف فهو  ماهو حق)والواجبات 

 (واجب على الطرف اآلخر
 المالية الحقوق: حقوق الزوجة*
، الحقوق المعنوية (النفقة-المهر)
 (بالمعروف المعاشرة)
 الطاعة  ،القوامة :الزوجحقوق *

يكّلف المتعّلمون باستخالص الحقوق 
 .تركة بين الطرفينالمش

من أحكام األسرة في 
الّصلح بين : اإلسالم

 الزوجين
 حصة20 سا 20

الحل عند فشل ) يحذف العنصر الرابع -
إليه كمقدمة  ويشار( اإلصالحمحاوالت 

 في وحدة الطالق

 

من أحكام األسرة في 
 الطالق: اإلسالم

  (مع ضبط الوقت)دون تغيير  حصة 20 سا 20

في من أحكام األسرة 
 الُخلع وأحكامه: اإلسالم

  (مع ضبط الوقت)دون تغيير  حصة 21 سا 21

من أحكام األسرة في 
 العّدة وأحكامها: اإلسالم

  (مع ضبط الوقت)دون تغيير  حصة 21 سا 21

 -من توجيهات الّرسول 
في  -صلى اهلل عليه وسلم
العدل : صلة اآلباء باألوالد

 بين األوالد في الهبات

 حصة21 سا 20

يمكن الدمج بين عنصر وجوب العدل  -
بين األوالد في الهبات ومخاطر التفريق 

 بينهم
عدم اإلسهاب في حكم الرجوع في  -

الهبة ويكتفى بما نص عليه الحديث من 
جواز رجوع الوالد فيما أهدى لولده 

 .للمصلحة

 يكلف األستاذ المتعلمين بكتابة الحديث
 البحث عن حياة الصحابي راوي الحديثو 

الحقوق والحريات المدنية 
 في القرآن الكريم

  يمكن الدمج بين حّق التعّلم وحق العمل - حصة20 سا 20

أهمية الكسب الحالل                                              
من التعلمات األساسية ]

 [للسنة األولى
 حصة 21 سا 20

على األستاذ  ،لكون التعلمات بسيطة -
 اعتماد االختصار

الحث على العمل "عدم اإلسهاب في عنصر  -
ويمكن اإلشارة إليه عند الحديث عن " والتكسب

 فضل الكسب الحالل لضيق الوقت

يكلف األستاذ المتعلمين بكتابة الحديث  -
 والبحث عن حياة الصحابي راوي الحديث

ث عن أسباب إجابة يكلف المتعّلمون بالبح -
 .الدعاء غير الواردة في الحديث مع االستشهاد لها



يكتفى في بيان أسباب إجابة الدعاء  -
 بما ورد في الحديث 

الترف وآثاره في القرآن 
 الكريم

  (مع ضبط الوقت)دون تغيير  حصة20 سا 20

الّشبهات وموقف المسلم 
 منها

  (مع ضبط الوقت)دون تغيير  حصة 20 سا 20

المذاهب الفقهية وأسباب 
 اختالفها

 حصة 21 سا 20

نصرين األول والثاني يكتفى بالع
من ، و مفهوم المذاهب الفقهّية)

( أسباب االختالف بين الفقهاء
ويشار إلى أهم المذاهب الفقهية 

 في العنصر األول كأمثلة

 

ن بإجراء بحث بعد توزيعهم ُيكلف المتعلمو 
بمذهب  تكّلفكل واحدة  ات؛إلى مجموع

، ويراعى في ذلك ما ورد في نمعيّ 
 ،المؤسِّسعن  نبذة موجزة) التوجيهات

  ـ( االنتشارمواقع  ،أبرز الّشخصّيات

مقدمة في علم السيرة 
النبوية                                     

من التعلمات األساسية ]
 [للسنة األولى

 حصة 02 سا 20

يفضل االستئناس بمطبوعة والتركيز  
 على استخالص العبر 

 

صلى  -رسائل الرسول 
ى ملوك إل -اهلل عليه وسّلم

 وأمراء عصره
 حصة21 سا 20

يكتفى بنموذج واحد من رسائل 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم إلى 

 ملوك عصره

الرسول صلى اهلل رسائل  بتحليليكّلف التالميذ 
عليه وسلم إلى ملوك عصره التي لم يتناولها 

 :وفق النموذج اآلتي القسم،في 
 المرسل إليه -1
 موضوع الرسالة -0
 أسلوب الرسالة -0
 أهداف الرسالة -5
 موقف المرسل إليه من الرسالة -4

 

   حصة 55 سا 45 المجموع

 

 

 

 



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التربية الوطنية

 المديرية العامة للتعليم 

 مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

 

 

 

 

 
 جذع مشترك آداب : المستوى

 تخفيف المحتوى م الساعيالحج الوحدة التعليمية
 حضوريا توجيهات لتناول التعلمات

 لها عن بعدالتعلمات الممكن تناو 
 (التعلم الالصفي)

   االستثنائي المقرر 

 حصة02 سا 02 قيمة العلم والعلماء
عنصر إسهامات المسلمين في الحضارة  

 العالمية يقّدم على شكل بحث

 حصة01 سا 02 ِسَعة فضل اهلل تعالى

بيان الحسنات يتناول عنصر 

دول في ج والسيئات والجزاء عليها
 ربحا للوقت

يكلف األستاذ المتعلمين بكتابة نص 
والبحث عن التعريف بالصحابي  ،الحديث

فق المعايير المتبعة في دليل و  راوي الحديث
 مولده-ونسبه اسمه)امتحان البكالوريا 

 (عدد مروياته –مناقبه  -وفاتهو 

من مصادر الّتشريع 
 الكريم القرآن: اإلسالمي

 حصة02 سا 02

لفرق بين القرآن الكريم ا"حذف عنصر 
يتم تناوله في سألنه  "والحديث القدسي

من مصادر "وحدة في السنة الثانية 
 ".السنة النبوية: التشريع

يكتفى بمثال توضيحي واحد في بيان -
 .أنواع أحكام القرآن

 

: من علوم القرآن الكريم
 نزول القرآن الكريم

 حصة02 سا 02

تعالى  وحي هللايستعان في بيان كيفية  -

 .بالتشجير ربحا للوقت إلى رسله
خصائص القرآن المكي يستعان في بيان  -

 بجدول ربحا للوقت والقرآن المدني
 

 

: من علوم القرآن الكريم
 جمع القرآن الكريم

 حصة02 سا 02
رد التاريخي، والتركيز على تجنب السّ  -

دواعي )ة في الجمع العناصر المهمّ 
 ( عالجمع، المنهج العلمي في الجم

 

 فضل : عدم اإلسهاب في عنصري - حصة02 سا 02: من علوم القرآن الكريم

ةرية البيداغوجي  االستمرا  و لةنوية المعد  جات الس  ليات تنفيذ التدر  آ  

  العلوم اإلسالمية :المادة



مقّدمة في علم تجويد 
 القرآن الكريم

تالوة القرآن الكريم، ومن آداب تالوة 
 القرآن الكريم 

: من علوم القرآن الكريم
أحكام تالوة النون والميم 

 الّساكنتين
 حصة00 سا 00

  االعتماد على التشجير كسبا للوقت -

من دالئل قدرة اهلل جّل 
من : سورة األنعام)جالله 

 (55إلى  59
 حصة02 سا 02

يكّلف المتعّلمون بكتابة اآليات من المصحف  - (مع ضبط الوقت)دون تغيير 
 الشريف أو تقّدم لهم مطبوعة

يبحث المتعّلمون عن شرح المفردات الصعبة  -
 بالرجوع إلى أحد التفاسير 

 حصة01 سا 02 من ركائز اإليمان
يكّلف المتعّلمون بكتابة نّص الحديث ومراجعة  (مع ضبط الوقت)دون تغيير 

سبق تعريفه )التعريف بالصحابي راوي الحديث 
 ..(.سعة فضل اهلل تعالى وعدله"في وحدة 

 مطبوعة للمتعلم الشرعية نصوصالتقديم  (مع ضبط الوقت)دون تغيير  حصة02 سا 02 أدب المؤمن مع اهلل تعالى

عقوق الوالدين                                                 
من التعلمات األساسية ]

 [م 5للسنة 
 حصة02 سا 02

ينصح بطبع نص الحديث ألنه من  -
التعلمات األساسية للسنة الرابعة 
متوسط، مع التعريف بالصحابي 

 .وشرح المفردات

 بالوالدين كتطبيق رّ يقّدم مظاهر الب  

اد الرحمن من صفات عب
 36من : سورة الفرقان)

 (77إلى 
 حصة02 سا 02

 ثواب عباد الرحمن يقدم كتطبيق (مع ضبط الوقت)دون تغيير 

صلة الّرحم                                                     
من التعلمات األساسية ]

 [م 5للسنة 
 حصة00 سا 02

فضل "مع عنصر  "صلة الرحم"تدرج  -
 "بر الوالدين

 

 حصة06 سا 06 الحكم الّشرعي

التكليفي )تقدم أقسام الحكم الشرعي  -
 ربحا للوقت  ؛بالتشجير( والوضعي

 دون إطناب "عوارض التكليف"تقدم  -
  (تكليفالتركيز على أهم عوارض ال)

 

الّصالة : من العبادات
 عماد الدين

 حصة 00 سا 01

عماد )اإلشارة إلى منزلة الصالة  -
حكمها ربحا  عند الحديث عن( الدين
 .للوقت

على الجانب الروحي  يرّكز)  -
 (واألخالقي والتربوي

  

يكّلف المتعلمون بالبحث عنصر منزلة الصالة، 
 :، مثلكتطبيق أسئلة موّجهةمن خالل  هعن
 متى فرضت الصالة؟ -
في أي مكان فرضت الصالة، وما الحكمة  -

 من ذلك؟
حرص النبي صلى اهلل عليه وسلم  عالم يدل -

 لصالة في الحضر والسفر والمرض؟ا على
شروط : من العبادات

الّصالة، وفرائضها، 
 وسننها ومبطالتها

 حصة06 سا 06

تقدم الشروط والفرائض والسنن  -
 والمبطالت في جدول

 

 

سجود : من العبادات
الّسهو وأحكام المسبوق في 

 الصالة
 حصة06 سا 06

االكتفاء بمسألة واحدة في سجود  -
الة المسبوق في ص واحدةو  ،السهو
 يقبكتط

 



من : من العبادات
 الّصلوات المشروعة

 لوات على شكل بحوث استثناءتقدم كيفية الصّ  (مع ضبط الوقت)دون تغيير  حصة02 02

 حصة02 سا 02 الصيام: من العبادات

في  "اآلثار التربوية للصيام"تدرج  -
 ".الحكمة من تشريع الصيام"عنصر 

يكتفى  "أنواع الصيام"في عنصر  -
 .وم المندوببمثالين في الصّ 

 

من أخالق القرآن الكريم 
 10من : سورة الحجرات)

 (16إلى 
 حصة02 سا 02

 (مع ضبط الوقت)دون تغيير 
يراعى في شرح الصفات التي تفسد األخوة 

تؤدي إلى  السخرية)األسلوب التسلسلي 
الهمز واللمز والتنابز باأللقاب، وسوء الظن 

لى عورات يجر إلى التجسس لالطالع ع
الصغائر : قاعدة( ]الناس ومن ثّم الغيبة

 [تجر إلى الكبائر
 

يكلف المتعلمون بكتابة النص القرآني وشرح 
 المفردات في البيت 

 حصة01 سا 01 االستعفاف وآثاره

تجنب اإلطناب والتركيز على ما يخدم  -
 الكفاءة

يمكن الدمج بين عفة البصر وعفة  -
 العرض

ه ألن" عفة المال"عنصريحذف  -
 .في وحدة الكسب الحاللمتضمن 

ل في البيت لكل تكليف المتعلمين بعمل مكمّ 
 عنصر من حيث التمثيل والشواهد واآلثار

الحوار ودوره في عالج 
 الغلو والتطرف

 حصة01 سا 01

 :يكيف استثناء وفق العناصر اآلتية -
 :الحوار في اإلسالم -1
 مفهوم الحوار في اإلسالم -أ

 أهمية الحوار -ب
دور الحوار في محاربة الغلو  -2

ويشار خالله إلى معنى )  فالتطرّ 
 (الغلو والتطرف

 

 حصة01 سا 01 الكسب الحالل

 (مع ضبط الوقت)دون تغيير 
الحث على العمل "عدم اإلسهاب في عنصر  -

ويمكن اإلشارة إليه عند الحديث عن " والتكسب
 فضل الكسب الحالل لضيق الوقت
الدعاء  يكتفى في بيان أسباب إجابة

 بما ورد في الحديث

يكلف المتعلمون بكتابة نص الحديث وشرح 
 المفردات في البيت

يكلف المتعّلمون بالبحث عن أسباب إجابة الدعاء 
 .غير الواردة في الحديث مع االستشهاد لها

مقدمة في علم الّسيرة 
 الّنبوّية

 حصة01 سا 01
يكتفى بمثالين في عنصر شمائل  -

 -ليه وسلمصلى اهلل ع-الرسول 
 لقيةلقية والخَ للتفريق بين الصفات الخُ 

 يكلف التالميذ بالبحث عن الشمائل المحمدية

صلى اهلل عليه  -الّرسول 
 في مرحلة  شبابه -وسّلم

 حصة 00 سا 01
مشاركته قومه في حياتهم : "العنصر الخامس 

يكلف به المتعلمون على شكل عمل " وشؤونهم
 منزلي

ليه صلى اهلل ع -الّرسول 
 مع أهل بيته -وسّلم

 حصة01 سا 01
صلى اهلل عليه  -دمج تعامل النبي  -

 مع أوالده وأحفاده -وسلم
دمج أسباب استقرار البيت وفق الهدي  -

 



 : النبوي كاآلتي
التعاون على أداء الواجبات والمشاركة -

 في أداء المسؤوليات 
سن التعامل والتشاور بين حُ  تبادل -

 الزوجين
 

من سيرة  عبر ودروس
الخلفاء الراشدين                 

من التعلمات األساسية ]
 [م 5للسنة 

 حصة00 سا 02

 يكلف المتعلمون به على شكل بحوث 

   حصة 64 سا45 ــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــالمجمــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

نيةوزارة التربية الوط  

 المديرية العامة للتعليم 

 مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

 

 

 

 

 
  تكنولوجياو  علومجذع مشترك : المستوى

 تخفيف المحتوى الحجم الساعي الوحدة التعليمية
 حضوريا توجيهات لتناول التعلمات

 لها عن بعدالتعلمات الممكن تناو 
 (التعلم الالصفي)

   االستثنائي رالمقرّ  

 حصة 21 سا 20 قيمة العلم والعلماء
فضل طلب العلم " ُيدمج عنصرا -

فضل طلب العلم "و "النافع
    "الشرعي

إسهامات العلماء المسلمين في "عنصر 
بتقديمه  نو المتعلميكلف  "الحضارة اإلنسانية

 .كبحث قصير

من مصادر الّتشريع 
 الكريم القرآن: اإلسالمي

 حصة 20 سا 20

 الفرق بين القرآن الكريم"إرجاء عنصر  -
إلى السنة الثانية  "لحديث القدسياو 

 :مصادر التشريع اإلسالمي"في وحدة 
 "السنة النبوية

 

: من علوم القرآن الكريم
مقّدمة في علم تجويد 

 القرآن الكريم
 حصة21 سا 21

  (مع ضبط الوقت)دون تغيير 

: من علوم القرآن الكريم
أحكام تالوة النون والميم 

 الّساكنتين
 حصة 20 سا 25

 الوحدة على شكل مطبوعةتُقدم  -
 التطبيقو  األستاذ بالشرح ييكتفو 

 

من دالئل قدرة اهلل جّل 
من : سورة األنعام)جالله 

 (55إلى  59
 حصة21 سا 21

البحث عن و  ن بكتابة النصو ُيكلف المتعلم (مع ضبط الوقت)دون تغيير 
 .شرح للمفردات الصعبة

 حصة20   سا 20 من ركائز اإليمان
 الحديث نصن بكتابة و ُيكلف المتعلم - (بط الوقتمع ض)دون تغيير 

بتحضير حياة الصحابي  تكليف المتعلمين -
 .البحث عن المفردات الصعبةو  راوي الحديث

عقوق الوالدين                                                 
من التعلمات األساسية ]

لتطرق ا ديشار إلى أهم تعلماته عن - حصة22 سا 21
: في" صفات عباد الرحمان"إلى وحدة 

 

ةة البيداغوجي  االستمراري  و لةوية المعد  جات السن  ليات تنفيذ التدر  آ  

0202-0202السنة الدراسية   

 

 

  ةالعلوم اإلسالميّ  :المادة



 (اجتناب الكبائر) [م 5للسنة 

من صفات عباد الرحمن 
 36من : سورة الفرقان)

 (77إلى 
 حصة20 سا 20

البحث و  اآلياتن بكتابة ُيكلف المتعلمو  - (مع ضبط الوقت)دون تغيير 
 .لمفردات الصعبةعن شرح ا

استخالص ثواب ن بيكلف المتعلمو  -
 .عباد الرحمان

لّرحم                                                     صلة ا
من التعلمات األساسية ]

 [م 5للسنة 
 حصة22 سا 21

يشار إلى أهم تعلماته عند التطرق  -
  "صفات عباد الرحمان"إلى وحدة 

 

 حصة20 سا 20 الحكم الّشرعي

عوارض "االستغناء عن عنصري  -
  .استثناء "الغاية منه"و "التكليف

دام التشجير عند التطرق استخ -
 .الوضعيو  ألقسام الحكم التكليفي

 

الّصالة : من العبادات
 عماد الدين

 سا20
 

 حصة21

( عماد الدين)اإلشارة إلى منزلة الصالة  -
 .عند الحديث عن حكمها ربحا للوقت

يرّكز على الجانب الروحي )   -
 (واألخالقي والتربوي

 

ة، يكّلف المتعلمون بالبحث عن منزلة الصال
 :بأسئلة موّجهة، مثل

 متى فرضت الصالة؟ -
في أي مكان فرضت الصالة، وما الحكمة  -

 من ذلك؟
عالم يدل حرص النبي صلى اهلل عليه وسلم  -

 على الصالة في الحضر والسفر والمرض؟

 األستاذ بأثرين للصيام ييكتف - حصة 20 سا 20 الصيام: من العبادات
 ."ياممن أحكام الصّ "عنصر يحذف  -

 

 حصة21 سا 21 االستعفاف وآثاره

تجنب اإلطناب والتركيز على ما يخدم  -
 الكفاءة

يمكن الدمج بين عفة البصر وعفة  -
 العرض

ألنه " عفة المال"يحذف عنصر
 .متضمن في وحدة الكسب الحالل

 

من أخالق القرآن الكريم 
 10من : سورة الحجرات)

 (16إلى 
 حصة21 سا 21

د األخوة يراعى في شرح الصفات التي تفس
السخرية تؤدي إلى ) األسلوب التسلسلي 

الهمز واللمز والتنابز باأللقاب، وسوء الظن 
يجر إلى التجسس لالطالع على عورات 

الصغائر : قاعدة( ]الناس ومن ثّم الغيبة
 [تجر إلى الكبائر

القرآني  ن بكتابة النصُيكلف المتعلمو 
 .عبةلمفردات الصّ البحث عن شرح او 

 

 حصة21 سا 21 لالكسب الحال
حياة "عنصر  بتحضير تكليف المتعلمين (مع ضبط الوقت)دون تغيير 

البحث عن المفردات و  "الصحابي راوي الحديث
 الصعبة

مقدمة في علم الّسيرة 
 الّنبوّية

 حصة21 سا 21
من شمائل الرسول "بالنسبة لعنصر  -

" فة بمثالين للتفريق بين الصّ  ىيكتف
 .لقيةالخَ و  لقةالخُ 

األستاذ المتعلمين بالبحث عن شمائل ُيكلف 
 .سول الرّ 

صلى اهلل عليه  -الّرسول 
 في مرحلة  شبابه -وسّلم

 يتناول األستاذ الوحدة دون إسهاب - حصة 22 سا 21
 .ربحا للوقتو  بما ُيحقق الكفاءةو 

 



دروس من سيرة و  عبر
 الخلفاء الراشدين

حث عنها يمكن لألستاذ أن يكلف المتعلمين بالب  حصة 22 سا 21
 في البيت

   حصة 00 سا 02 ــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــالمجمــــــــ

 

 

 

 :توجيهات لتعديل الممارسات البيداغوجية الصفية -

 تم إدراج التوجيهات في الجداول                  

 

 :آليات تنفيذ ومتابعة التعلم عن بعد -

 والمفاهيميةاستعمال المطبوعات  والخرائط الذهنية  -0

 استعمال وسائل التواصل المتاحة -2

 (متعلم –متعلم )تكليف المتعلمين ببعض البحوث الجماعية لتشجيع العمل الجماعي والتعلم  -3

 

 : توجيهات لعملية التقويم -

لى لتقريب التعلمات التي تحتاج إ ،باالعتماد على وسائل التكنولوجيا المتاحةالعمل على التواصل مع المتعلمين  .0
 .توضيح أكثر أو بعض التقويمات التي تنجز عن بعد

 .من العقبات ار كثير مما ُييسّ  ،توجيه المتعلم إلى االعتماد على البحث من خالل التعلم الذاتي .2

  اش،نّ تكليف المتعلمين بتدوين أهم المالحظات في كُ و  ،ُيمكن لألستاذ أن يعتمد على الشرح داخل حجرة الدرس .3

 .يوزعه على المتعلمينو  في ورقة الوحدةص صة بتقديم ملخّ ويقوم في نهاية الح

 .(متعلم متعلم)م الجماعي بما ُيحقق التعلّ  ،يكثف األستاذ من تكليف المتعلمين باألعمال الجماعية خارج حجرة الدرس .4
 

 

واالحتياط من التعامل ا منهو -له القدرة على التكيف مع المستجدات و نعتقد أن األستاذ قائد في ميدانه، ،في األخير        

 . رة في المنظومة التربويةبما يحقق الكفاءات المسطّ  ،في تقديم التعلمات للمتعلمين -هذا الوباء

 

 

 

 مجموعة من المفتشين واألساتذة

 لمادة العلوم اإلسالمية

 

 

 

 

  

 


